Secretariaat
Groningerweg 32
9321 TC Peize
tel. 050 503 2608
e-mail: sec@fvrl.nl

Peize, 30 augustus 2017
Geacht clublid,
Hierbij nodigen wij u uit voor de komende clubavond. Deze zal worden gehouden op woensdag 6 september in het
gebouw "Op de Helte" in Roden. De zaal is open vanaf 19.15 uur; u bent dan in de gelegenheid om in alle rust uw
nieuwtjes en uw bestellingen af te halen.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Filatelistisch allerlei en nieuwe uitgiften.
4. Betaalde verloting.
5. Lezing door de heer J. Broere: “Gidsen te land en ter zee”.
6. Rondvraag.
7. Sluiting
We beginnen het seizoen met een betaalde verloting: fraaie prijzen voor slechts 50 cent per lot. U kunt ook loten
telefonisch bij het bestuur bestellen!
Na de pauze zal ons lid de heer Broere een verhelderende lezing houden over vuurtorens en lichtbakens.
Aan het einde van de avond doen alle aanwezigen die de presentielijst hebben getekend mee aan de gratis verloting.
De heer Peeterse is deze avond afwezig; wie hem iets had willen vragen, moet dat dus even uitstellen.

Onze postzegelbeurs
Noteert u alvast zaterdag 21 oktober in uw agenda? Dan houden wij onze jaarlijkse beurs in het dorpshuis van
Nieuw-Roden. Contactpersoon voor de beurs is de heer Krause (e-mail: beurs@fvrl.nl).

NVPH 2018
Binnenkort verschijnt de NVPH-catalogus 2018. U kunt deze onmisbare uitgave op de clubavond bestellen bij de
Nieuwtjesdienst. Via de mail kunt u dit ook doen: nieuwtjes@fvrl.nl

Ladderpuzzel
Voor het derde jaar kunt u meedoen aan de ladderpuzzelwedstrijd. Met ingang van oktober zal de heer Keuter ons
elke maand trakteren op zijn filatelistische opgaven. Leg uw NVPH-catalogus alvast maar klaar.

Grote najaarsveiling
In november houden we onze traditionele grote clubveiling. Ook dit maal kiezen we voor een gevarieerd aanbod
van kavels met een goede kwaliteit en niet voor een grote hoeveelheid onverkoopbaar materiaal.

De Til
De zomer is voorbij en dat betekent dat er weer inloopmiddagen zijn in De Til in Leek: elke tweede en vierde
maandag van de maand van 13.30-15.30 uur. U bent welkom!

